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Nota de Imprensa 
 

Santander Brasil e Bonsucesso assinam acordo para criar 
 novo banco e expandir atuação no crédito consignado  
 

  Joint venture unirá força e capitalização de um grande banco e expertise e rede 
de relacionamento de uma instituição especializada;  
 

  Santander terá 60% de participação no capital social e Bonsucesso, 40%;  
 

  Novo banco começará suas atividades com um investimento de R$ 600 
milhões;  
 

São Paulo, 31 de julho de 2014 – O Santander Brasil e o Banco Bonsucesso acabam de 
assinar um acordo para a criação de uma instituição conjunta, cuja atuação se dará na área de 
crédito consignado. O objetivo é impulsionar a atividade de ambos nesse segmento, unindo a 
força e a capitalização de um grande banco e o conhecimento e a rede de relacionamento de 
uma instituição especializada.  

Pelos termos do acordo, o Santander Brasil terá uma participação de 60% da nova 
instituição e o Bonsucesso ficará com os demais 40%. A joint venture iniciará suas atividades 
com um investimento de R$ 600 milhões. 

No encerramento do segundo trimestre de 2014, o Santander Brasil apresentou uma 
carteira de crédito consignado de 12,3 bilhões, que representa 16% da carteira de Pessoa 
Física.O Bonsucesso, por sua vez, conta com mais de 1 milhão de clientes, 40 lojas próprias e 
500 correspondentes bancários.   

 “Nosso objetivo é sempre crescer com qualidade. O Crédito Consignado tem um papel-
chave nesse sentido, uma vez que é um produto de baixo risco e que ajuda a vincular a base 
de clientes. Um ano atrás, dissemos que tomaríamos medidas para aprimorar nosso modelo 
comercial e aumentar nossa participação nesse mercado. Essa parceria completa o nosso 
reposicionamento nesse mercado e nos ajuda a iniciar um novo ciclo de crescimento”, diz o 
presidente executivo do Santander Brasil, Jesús Zabalza.  

“Esta parceria representa o reconhecimento da nossa expertise no crédito consignado, 
da nossa capacidade de originação e qualidade da nossa operação. Esta união resultará em 
uma instituição segura, ágil e competitiva para o cliente do consignado, e impulsionará ainda 
mais a trajetória de crescimento do Bonsucesso”,  ressalta o presidente do Bonsucesso, Paulo 
Henrique Pentagna Guimarães. 

O Banco Bonsucesso continuará atuando normalmente em suas demais frentes de 
negócios.  

A operação está condicionada à aprovação dos órgãos reguladores.  
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